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Samenvatting 
 
De laatste twee jaar neemt de omvang van het aantal eikenprocessierupsen in Nederland snel toe. In 

de zomer van 2019 hebben ook in Amersfoort helaas vele mensen deze opmars aan den lijve 

ervaren. Op social media uitten velen hun onrust en woede over de overlast die zij ondervonden van 

(de brandharen van) de rupsen. Ook in de media verschenen meerdere artikelen.  

De gemeente Amersfoort voert al jaren een aanpak uit waarbij eiken worden gecontroleerd op het 

voorkomen van de rupsen, gemarkeerd met linten en de nesten vervolgens uit de boom worden 

gezogen. In 2019 zijn ongeveer 7.500 bomen behandeld. Ter vergelijking: in 2017 waren dat er 

ongeveer 1.800 en in 2018 bijna 3.000.  

Uit de evaluatie van de aanpak in 2019 concluderen we dat we met het voortzetten van de huidige 

aanpak de plaagdruk en overlast voor de komende jaren onvoldoende kunnen beheersen. De snelle 

toename van de eikenprocessierups geeft ook meer overlast en risico’s voor de gezondheid.  

Het wordt duidelijk dat er meer maatregelen nodig zijn om de snelle opmars te stoppen. Waar onze 

aanpak tot in 2019 vooral gericht was op bestrijding door het wegzuigen van nesten, zetten we de 

komende jaren in op een veel bredere mix van maatregelen. Deze richten zich zowel op preventie als 

bestrijding om het aantal rupsen te beheersen, als op communicatie en het uitwisselen en vergroten 

van kennis. Doel van de aanpak is om de overlast en risico’s voor de gezondheid van onze inwoners 

te beperken. In 2018 startten we al met proeven met preventieve maatregelen. Door het plaatsen 

van mezenkasten en het omvormen van bermen naar kruidenrijk gras verbeteren we de 

omstandigheden voor de natuurlijke vijanden van de rupsen. Dit werkt op de lange termijn. Om het 

aantal rupsen direct en op korte termijn te verminderen gaan we in 2020 ook Xentari gebruiken, een 

biologisch bacteriepreparaat. Dit middel doodt rupsen. We maken een zorgvuldige afweging waar we 

dit preparaat toepassen. 

Leeswijzer 
In deze notitie geven we informatie over de aanpak van de eikenprocessierups in Amersfoort. Daarbij 

geven we eerst algemene informatie over de opkomst van deze rups. Daarna beschrijven en 

evalueren we de aanpak in 2019, om daarna in te gaan op de risico’s voor de komende jaren en de 

voorgestelde aanpak voor 2020. We verhogen de inzet, waarbij we een mix van mogelijke 

maatregelen voorstellen.  
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1. Inleiding 
 

De verspreiding van de eikenprocessierups neemt snel toe en in de zomer van 2019 heeft deze rups 

in grote delen van Nederland forse overlast veroorzaakt. Ondanks onze inzet op de bestrijding, 

hebben we deze overlast ook in Amersfoort niet weten te voorkomen: meldingen van jeuk, bultjes, 

niet buiten kunnen spelen en niet in de tuin kunnen zitten. De rups heeft daarmee een forse impact 

op hoe we onze buitenruimte kunnen gebruiken en zelfs op de gezondheid en het welbevinden van 

onze inwoners. Hoewel niet helemaal voorspelbaar is de verwachting dat volgend jaar het aantal 

rupsen weer toeneemt. Het is nodig om in actie te komen om te voorkomen dat de situatie niet meer 

beheersbaar is.  

Voor degenen die de zorg en verantwoordelijkheid hebben over een terrein (openbare ruimte in 

geval van de gemeente) rust een zorgplicht ten aanzien van de gebruikers. Dat betekent dat de 

voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen als er een gevaar is, vooral als dat gevaar niet 

zomaar waarneembaar of bekend is.  

Kenniscentrum eikenprocessierups 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in juli 2019 de lead genomen bij het 

oprichten van een Kenniscentrum eikenprocessierups onder leiding van Wageningen University & 

Research. Onderdeel is een kennisplatform waar informatie over preventie, voorbereiding, beheer, 

bestrijding, opschaling, (na)zorg, monitoring en evaluatie bij elkaar wordt gebracht en weer 

verspreid. Hiervoor is onder andere de website www.processierups.nu in het leven geroepen. In 

september 2019 heeft dit kenniscentrum ook een (voorlopige) update gepubliceerd van de ‘leidraad 

beheersing eikenprocessierups’. Naar verwachting verschijnt de definitieve update in 2020.  

Om tot de voorgestelde aanpak te komen volgt de afdeling Leefomgeving de ontwikkelingen op de 

voet, bijvoorbeeld door het bijwonen van bijeenkomsten en studiedagen in september en oktober.  

De eikenprocessierups 
De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De rups eet eikenblad, met een voorkeur voor 

zomereiken, en zit nauwelijks op andere boomsoorten. De volwassen rupsen hebben brandharen die 

bij aanraking voor jeuk zorgen, allergische reacties geven en bij inademing last kunnen geven aan 

neus of luchtwegen. De reactie verschilt sterk van persoon tot persoon. De brandharen zijn het 

verdedigingswapen van de rupsen, die ze afschieten bij verstoring. 

 

Figuur:  Stadia van ontwikkeling van de eikenprocessierups 

Ei-stadium                   (tot half april) 
De eitjes van de processierups overwinteren op de twijgen van een 
eikentak. Vanaf half april komen de oranje rupsjes uit de eitjes 
tevoorschijn (nog zonder brandharen). 
Rups stadium              (half april – eind juni)  
De rupsen vervellen een aantal keer. Vanaf het vierde 
larvestadium krijgen de volwassen rupsen brandharen. 
Doorgaans is dit vanaf half mei. De overlastperiode duurt totdat 
de rupsen poppen, meesteind juni.   
 Vlinder stadium           (juli – september) 
In de periode juli tot en met september vliegen de vlinders uit, 
waarbij de vlinders afstanden van 5 tot wel 20 kilometer af kunnen 
leggen. De vrouwtjesvlinders leggen vervolgens hun eitjes op de 
twijgen van een eikentak.  
 Lege nesten                 (gehele jaar)  
Nadat de vlinders uitgevlogen zijn, blijven de nesten van de 
eikenprocessierupsen achter op de eikenbomen. In de nesten zijn 
vele honderdduizenden brandharen aanwezig, die een potentieel 
risico vormen voor de omgeving.  

http://www.processierups.nu/
https://processierups.nu/leidraad-beheersing-eikenprocessierups/
https://processierups.nu/leidraad-beheersing-eikenprocessierups/
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Het bovenstaande figuur geeft een overzicht van de ontwikkeling van de rupsen, van ei tot vlinder. 

Vanaf het vierde larvestadium verzamelen de rupsen zich in nesten, waar ze blijven tot aan de 

verpopping. ’s Nachts verlaten ze het nest en gaan op zoek naar voedsel. In de ochtend keren ze 

terug naar de nesten. Aan deze ‘processies’, waarbij ze in rijen achter elkaar lopen, danken ze hun 

naam.  

Landelijke opmars 
De rups komt al veel langer voor in Nederland, maar heeft zich in de tweede helft van de 20e eeuw 

weinig laten zien . In 1989 werd deze in Noord-Brabant weer aangetroffen en vanaf 1991 is er 

regelmatig overlast in het zuiden van Nederland. Langzamerhand breidde de populatie zich uit en 

sinds 2000 ook ten noorden van de Waal te vinden. De gemeente Amersfoort startte de bestrijding in 

2007. Sinds 2018 is de rups in vrijwel geheel Nederland aanwezig. Uit het landelijke nieuws kwam de 

afgelopen zomer naar voren dat er vooral in Oost-Nederland heel veel rupsen voorkwamen. 

 

Figuur: Verspreiding van de eikenprocessierups (bron: Hoe bestrijd je de eikenprocessierups, Vlinderstichting 2018) 

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de toename. We planten in Nederland veel eiken 

aan langs wegen. Bij aanplant worden met de jonge eikjes ook de eitjes verspreid. Daarnaast nemen 

de natuurlijke vijanden af door minder ondergroei en de verandering van het klimaat. Waarschijnlijk 

is ook de droogte in 2018 en 2019 gunstig geweest voor de rups.   

Klachten en gezondheidsrisico’s  
Elke volwassen rups heeft zo’n 700.000 brandharen. Mensen en huisdieren kunnen in contact komen 

met deze brandharen door direct contact met de rups of indirect doordat brandharen uit nesten 

verwaaien. Oude nesten zijn nog lange tijd een bron van de brandharen.  

De brandharen hebben weerhaakjes en kunnen zich vastzetten in huid, neus, keel en bovenste 

luchtwegen, waardoor een irritatie kan optreden. Gevolgen zijn dan bijvoorbeeld huiduitslag met 

sterk jeukende bultjes, geïrriteerde of ontstoken ogen en irritatie van de neus en bovenste 

luchtwegen.  

De brandharen bevatten een eiwit dat vrijkomt bij het contact. Door de histamine die wij aanmaken 

tegen dit eiwit kan een pseudo-allergische reactie ontstaan. Daarnaast kan ook een echte allergische 

reactie voorkomen, maar dit is zeldzaam.  

Ook huisdieren kunnen last hebben van de brandharen. Honden, die bijvoorbeeld rupsen opeten of 

in aanraking komen met nesten op de grond, 

kunnen ernstig letsel oplopen aan mond en tong. 

Het is dus van belang om het contact met 

brandharen te voorkomen.  

De GGD heeft een aparte site www.oakie.info met 

informatie over de eikenprocessierups en 

gezondheid.  

  

http://www.oakie.info/
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2. Eikenprocessierups in Amersfoort 2019  
 

Dit hoofdstuk blikt terug op de aanpak van de processierups in 2019. Achtereenvolgens komen de 

aanpak van de bestrijding, de media, berichten en meldingen en de communicatie aan de orde. In de 

laatste paragraaf worden de conclusies getrokken die de basis vormen voor de voorgestelde aanpak 

in 2020 en verder (hoofdstuk 4). 

Aanpak bestrijding 
Het doel van de aanpak is steeds gericht op het beperken van overlast, het aantal besmette bomen 
en aantal nesten terug te dringen (of op zijn minst stabiel te houden) voor zo laag mogelijke kosten. 
In de kern bestaat de aanpak die Amersfoort al enige jaren uitvoert uit het wegzuigen van de nesten 
met rupsen door een deskundige aannemer. 
 

 Controle op rupsen 
De basis van de aanpak is dat bekend is waar rupsen zijn aangetroffen. De aannemer maakt daarvoor 
rondes waarop alle geregistreerde bomen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van de rups. 
Daarbij wordt de ervaring uit het verleden meegenomen. In een online-applicatie worden de 
gegevens op de kaart genoteerd. Ter plekke worden de bomen gemarkeerd met linten. Niet elke 
boom kreeg overigens een lint, wat tot onbegrip leidde bij het publiek. Voor de aannemer was de 
kaart echter leidend. 

 Planning bestrijdingsrondes 
Op basis van gegevens uit deze controles zijn vervolgens bestrijdingsrondes gepland.  
Meldingen van bewoners van Amersfoort via de website (meldpunt openbare ruimte) werden 
vervolgens vergeleken met de eerder opgenomen gegevens. Als de locatie in een al geplande 
bestrijdingsroute ligt, wordt deze toegevoegd aan de route. Om zo efficiënt en effectief mogelijk te 
werken is daarom niet op individuele meldingen gereageerd. Een uitzondering daarop zijn bijzondere 
en meer kwetsbare locaties als speeltuinen. Deze zijn wel met voorrang behandeld.  

 Bestrijding (wegzuigen) 
In de bestrijdingsrondes werden vanuit een hoogwerker in beschermende kleding de nesten uit de 
boom gezogen. Deze methode werkt pas als de rupsen nesten vormen omdat dan grote aantallen 
tegelijk kunnen worden opgezogen. Dit is een nadeel, omdat op dat moment de rupsen al 
brandharen hebben en er zich dus overlast voordoet.  
Na de eerste behandeling beoordeelt de aannemer de boom op de noodzaak van een tweede  
behandeling. Een derde behandeling is tot nu toe nergens nodig geweest. 
 

Resultaten 

In 2019 zijn zo’n 7.500 bomen behandeld; hier zijn nesten van de eikenprocessierups verwijderd. 
Opvallend was dat in 2019 voor het eerst veel bomen in bosranden en bosplantsoen zijn opgenomen 
in de bestrijding. Er zijn ongeveer 500 van dergelijke bomen behandeld.  
De gemeente Amersfoort heeft de afgelopen 10 jaar steeds de eikenprocessierups bestreden. De 
onderstaande grafiek laat de behandelde bomen per jaar zien en de sterke toename in de laatste 
twee jaar. De kosten en de tijd die nodig is om alle rupsen te verwijderen zijn fors toegenomen. Door 
de grote hoeveelheid rupsen in 2019 liep de doorlooptijd op. Daarmee werden niet alle nesten op 
tijd weggehaald en vlogen soms de vlinders al uit.  
De leidraad beheersing eikenprocessierups (blz 45) vermeld over deze methode: “Dit is een goede 
methode als bomen beperkt zijn aangetast en overlast wordt ervaren. Bij een hoge plaagdruk is dit 
nog steeds een inzetbare methode. Echter de omgeving ervaart veel overlast, bestrijders lopen grote 
risico’s door de hoge besmettingsgraad en door de grote arbeidsintensiteit van deze methode zijn er 
veel arbeidskrachten nodig. In 2018 en 2019 is gebleken dat het toepassen van deze methode door 
bevolking vaak als inefficiënt wordt ervaren.” 
De kosten van deze bestrijding waren in 2019 € 275.000,-. Hier komt nog bij de inzet van de eigen 
organisatie bij afdeling Leefomgeving, klantcontactcentrum en communicatie. 
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Figuur: Stijging aantal behandelde bomen in afgelopen jaren 
 

  

Figuur: Stijging behandelde bomen. Links 2009 met 560 bomen, rechts 2019 met 7.500.  

 

Aanpak ecologische bestrijding  
In 2018 zijn we gestart met een proef met biologische bestrijding van de eikenprocessierups door 
mezen, gaasvliegen en vleermuizen. Op vier locaties in Amersfoort, zie bijlage 2, hebben we 
mezenkasten opgehangen en kruidenrijk bloemenmengsel geplant.  

 In totaal hebben we 139 mezenkasten opgehangen en ongeveer de helft daarvan is bewoond 
geweest, waarvan een aantal door andere vogels.  

 In 19 bomen zijn larven van de gaasvlieg uitgezet en in 11 bomen de larven van het tweestippelig 
lieveheersbeestje. 

We monitoren de resultaten met het doel de beste vorm van biologische bestrijding toe te voegen 
aan de maatregelenmix. Er wordt over meerdere jaren gemeten. Het is nu nog te vroeg om 
conclusies te trekken over het succes van de mezenkasten en welke combinatie (mezenkast en 
vleermuis, mezenkast en gaasvlieg respectievelijk mezenkast en kruidenrijk mengsel) het beste 
werkt. De locatie van de mezenkasten is van groot belang.  
Voor elke vorm van biologisch en ecologisch beheer geldt overigens dat continuïteit van belang is.  
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Gezondheidsrisico’s en -effecten 
In 2019 werden de effecten op mensen en gezondheid zichtbaar. De gezondheidsrisico’s en –effecten 

worden niet systematisch in kaart gebracht en we kunnen deze daarom voor Amersfoort ook niet 

evalueren. Wel heeft het Nivel in 2019 voor Nederland een overzicht gemaakt van de 

gezondheidseffecten op basis van de huisartsenregistratie. Daar is de piek eind juni 2019 voor jeuk 

heel duidelijk zichtbaar. Binnen het kennisplatform eikenprocessierups wordt een verdere 

monitoring en registratie van de maatschappelijke impact opgepakt.  

 

 

Media, berichten en meldingen 
De media besteedde in 2019 veel aandacht aan de rups, zie bijvoorbeeld 2 artikelen uit het AD. 

 

Zowel het aantal meldingen als het aantal online reacties waren hoog, zie de factsheet in bijlage 1. 

Dit betekende ook een grote inzet bij communicatie, het klantcontactcentrum en het Meldpunt 

Openbare Ruimte. 

Er is ruim 600 keer een melding gemaakt over de eikenprocessierups waarvan 459 in juni. In dezelfde 

tijd zijn bij het Klantcontactcentrum 161 telefoontjes binnengekomen over de rupsen. De meldingen 

geven een indruk over waar de overlast van de rupsen groot was (Hoogland, Soesterkwartier, 

Buitengebied en De Berg-noord). Omdat gevraagd is alleen te melden bij prioriteiten, zoals bij 

scholen, geven de cijfers geen volledig en betrouwbaar inzicht in de aanwezigheid van de rups en de 

daadwerkelijk overlast.  

Er zijn ongeveer 700 berichten op sociale media gezien door het webcareteam. Deze komen vooral 

van het publiek en hadden een duidelijke piek op 27 en 28 juni. Het sentiment was overwegend 
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negatief. Tekstfragmenten uit dergelijke berichten zijn :  “wemelt van de..”, “rups vergalt sportdag”, 

“ontregelt dagelijks leven”, “slachtoffers”, “gek van de jeuk”, “epidemisch”. 

Online kaart 
Opvallend is de daling van het aantal meldingen én het negatieve sentiment vanaf het moment dat 
de gemeente (midden juni) de kaart met gecontroleerde en behandelde eiken online plaatste op de 
gemeentelijke website. Deze kaart voorzag in de sterk groeiende behoefte aan informatie over 
wanneer en welke boom was gecontroleerd en/of behandeld. Deze kaart is een van de instrumenten 
die wij volgend seizoen opnieuw inzetten.  
 

 
Bij de communicatie speelt een rol of mensen in de stad een handelingsperspectief kan worden 
geboden. Er moet informatie worden gegeven wat men kan doen om contact met rupsen en 
brandharen te vermijden. Dan gaat het om zaken als wel of niet buiten de was ophangen, gras 
maaien, mogen kinderen buiten spelen en welke plekken zijn beter om te mijden. Maar ook het goed 
herkennen van eikenprocessierups is belangrijk zodat geen paniek ontstaat over spinselmotten of 
andere rupsen. 
Een bijzondere categorie daarbij zijn mensen die een eik en de eikenprocessierups in de tuin hebben. 
Er waren geen professionele bestrijders beschikbaar. Risico is dat mensen zelf gaan proberen om de 
nesten te lijf te gaan met branders, lijm e.d. Met onvoldoende bescherming lopen zij zelf dan risico 
op contact met rupsen en brandharen, maar bestaat ook een risico dat brandharen juist worden 
verspreid.  
 

Evaluatie en conclusie 2019 
De rek is uit het toepassen van de gevolgde aanpak. Op dezelfde voet doorgaan is niet haalbaar. 
Aannemers hebben simpelweg niet de capaciteit om nog verder op te schalen. Het is daarbij ook niet 
verstandig om op één methode in zetten, terwijl er steeds meer inzicht komt in andere en betere 
opties. Het is tot slot ook onwenselijk. Het wegzuigen van nesten kan overlast niet voorkomen en 
brengt daarbij hoge kosten met zich mee omdat het arbeidsintensief is.  
Op basis van alle signalen en ontwikkelingen kunnen we concluderen dat de eikenprocessierups niet 
vanzelf in aantal af gaat nemen. Dit vraagt een grotere inzet op de mogelijke maatregelen, waarbij 
naast bestrijding ook preventie aandacht krijgt. Het lange termijn doel is een evenwicht te bereiken 
waarbij steeds minder bestrijding door de mens nodig is, niet uitsluitend om kosten in bedwang te 
houden, maar vooral de natuurlijke balans te herstellen. Daarbij zijn momenteel nog niet alle 
effecten te meten van de ingezette maatregelen. 
De communicatie moet eerder starten om onrust te kunnen wegnemen. Daarbij is de online kaart 
een goed middel gebleken dat we in 2020 opnieuw willen inzetten. 
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3. Risico-analyse  
 

Het is lastig om een betrouwbare voorspelling te doen van de omvang van de processierups in de 

zomer van 2020 en daarna. In dit hoofdstuk zetten we wel de mogelijk voorspellende en de 

risicofactoren op een rijtje; de hoeveelheid eiken, de aanwezigheid van mensen en dieren en de 

ontwikkeling eikenprocessierups in afgelopen jaren. Samen geven deze een hoog risico op wederom 

een jaar met veel eikenprocessierupsen en de daarmee samenhangende overlast en 

gezondheidsrisico’s. Dit vormt daarmee de aanleiding om te kiezen voor een verdere opschaling van 

de aanpak, die in hoofdstuk 4 wordt toegelicht.  

Aantal eiken in Amersfoort 
De gemeente Amersfoort heeft ongeveer 23.500 eiken in eigendom die individueel zijn geregistreerd. 

Dit zijn de bomen langs straten, pleinen en in parken. Daarnaast komen ook eiken voor in 

bosplantsoen en bossen, maar die worden niet apart geregistreerd. Van de 23.500 eiken zijn bijna 

18.000 zomereiken, de favoriete soort van de eikenprocessierups. Dit betekent dat ruim 20% van de 

gemeentelijke bomen langs straten en in parken zomereiken zijn. Het is daarmee verreweg de meest 

voorkomende boomsoort in Amersfoort.  

Bij een grote diversiteit in het bomenbestand neemt het risico op een uitbraak af. Een gebruikte 

richtlijn is dat het risico wordt beperkt indien maximaal 10% van het totale bomenbestand van 

dezelfde soort is (‘zomereik’, Quercus Robur) en maximaal 20% van hetzelfde geslacht (‘eiken’ 

Quercus). Bij aanplant wordt aangeraden respectievelijk maximaal 5% en 10% aan te houden. 

Amersfoort bezit een duidelijk hoger percentage zomereiken en eiken in het algemeen. Omdat deze 

bomen ook vaak bij elkaar in eikenlanen en groepen staan en structuren door de hele stad vormen, 

wordt het risico op verspreiding van de eikenprocessierups vergroot. De locaties langs wegen of bij 

muren in de stad zijn daarbij extra aantrekkelijker voor de rups vanwege de warmte-uitstraling in het 

voorjaar. 

Aanwezigheid van mensen of dieren 
De ‘leidraad beheersing eikenprocessierups’ geeft risicoprofielen voor de aanwezigheid van mensen 

en/of dieren. De conclusie is dat een stedelijk gebied als Amersfoort geheel in het hoogste 

risicoprofiel past. Dit hoge risico treedt namelijk op als op bepaalde locaties veel mensen passeren of 

kort verblijven (fietsroutes, festivalterreinen, zwemplassen) of een gering aantal mensen langdurig 

aanwezig is (rondom woningen, scholen, kampeerterreinen).  

 

  



Evaluatie en aanpak eikenprocessierups Amersfoort | november 2019 | Pagina 11 van 18 

 

Aanwezigheid van eikenprocessierups 
De derde indicator voor de te verwachten plaagdruk in de toekomst, is de mate van aanwezigheid 

van eikenprocessierupsen in de afgelopen jaren. Hiervoor is nog geen gestandaardiseerde methode. 

Het kenniscentrum Eikenprocessierups werkt hier wel aan. De leidraad ging tot nu toe uit van het 

aantal nesten per 10 bomen.  

Daarnaast kan een voorspelling gedaan worden aan de hand van het aantal gevangen vlinders in 

feromoonvallen. Landelijk zijn iets minder vlinders aangetroffen. Voor Amersfoort kunnen we geen 

conclusie trekken op basis van deze vallen.   
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4. Aanpak 2020 
 
Voor 2020 zetten we in op een uitgebalanceerde combinatie van maatregelen. Deze mix is 

opgebouwd rondom vijf richtingen:  

1. Controleren en registreren 
2. Preventie 
3. Bestrijding  
4. Communicatie 
5. Monitoren, opbouwen en delen kennis. 

 

Voor de inhoudelijke uitwerking volgen we de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups 2019 en 

andere actuele kennis van het Kenniscentrum Eikenprocessierups.   

4.1 Controleren en registreren 
We controleren systematisch alle geregistreerde eiken en registreren de aanwezigheid van de  

eikenprocessierups. Bewoners van Amersfoort worden via de website gevraagd te melden als zij 

eikenprocessierupsen zien. Deze meldingen worden vergeleken met bekende gegevens. De gemelde 

locatie wordt in de bestrijdingsroute opgenomen en worden opgenomen op de online kaart. 

Hierdoor is de status en verwerking van de melding zichtbaar. Dit is afwijkend van 2019 waar 

gevraagd werd op alleen risicolocaties te melden. Met de controlegegevens en meldingen hebben 

we een goed beeld van de plaatsen waar de plaagdruk het grootst is.  Risicolocaties, zoals eiken bij 

schoolpleinen of speeltuinen, krijgen voorrang.  

Na behandeling vindt ook een nacontrole plaats door de aannemer. De boom wordt beoordeeld op 

een noodzaak tot een tweede behandeling  

4.2  Uitbouw van preventie: streven naar een natuurlijk evenwicht 
Preventieve maatregelen zijn gericht op het verminderen van het aantal rupsen door een een 

natuurlijke wijze van bestrijden. Dit doen we vooral door de omstandigheden voor de natuurlijke 

vijanden van de eikenprocessierups te verbeteren. De maatregelen vragen wel enige tijd om ook hun 

werk te kunnen doen, waarbij de zoektocht is naar een natuurlijke balans waardoor steeds minder 

bestrijding nodig is. Bij deze preventie zijn o.a. de volgende maatregelen mogelijk: 

 Plaatsen van mezenkasten;  
Mezen eten ook de eikenprocessierups. In 2018/2019 zijn op 139 bomen 
mezenkasten opgehangen. Hiermee gaan we door in 2020 en volgende 
jaren.  

 

 

 Kruidenrijk gras;  
Door het aanpassen van het maaibeheer rond boomvoeten vormen we gazons om naar 
kruidenrijk gras. Hiervoor zijn ook speciale zaaimengsels beschikbaar. Dit zijn mengsels van 
aantrekkelijke zaden voor vogels en insecten, o.a. natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups. We letten hierbij natuurlijk wel op het gebruik (sport-spel), gewenste 
netheidsbeeld en verkeersveiligheid. 

 Verspreiden natuurlijke vijanden 

In 2019 zijn direct ook natuurlijke vijanden in de vorm van larven verspreid. Het betreft de larven 

van de Gaasvlieg in 19 bomen en de larven van het tweestippelig lieveheersbeestje in 11 bomen. 

 Variatie in het assortiment bomen;  

We zetten in op het vergroten van de (genetische) diversiteit van boomsoorten. Dat betekent bij 
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vervanging van een eik dat er niet automatisch een eik terugkomt, en niet vanzelfsprekend 

allemaal dezelfde bomen in één straat. Dit beleid is al vastgelegd in de bomenleidraad. 

 Aanplant rondom nieuwe eiken;  

Bij het planten van nieuwe eiken brengen we of kruidenrijk gras of een bloembollen-mengsel 

aan. Beide zijn aantrekkelijk voor vogels en insecten, zoals sluipwespen.  

 Particuliere tuinen;  
Ook particuliere tuinen kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en het verbeteren van het 
leefgebied van soorten insecten en vogels, waaronder ook de natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups. We gaan ook informatie geven op welke wijze dit kan en zo de kracht van de 
stad gebruiken. 

 

4.3 Bestrijding: rupsen doden en nesten verwijderen  

Nesten wegzuigen 
We blijven in 2020 de nesten van rupsen wegzuigen, zoals in voorgaande jaren. Nadeel van deze 
methode is dat deze pas toepasbaar is als er nesten zijn. De rupsen zijn dan volwassen en hebben 
brandharen. Doordat de methode arbeidsintensief is en een langere doorlooptijd vraagt om de 
noodzakelijke bomen te behandelen, kan overlast niet worden voorkomen.  
Niet alleen de rupsen zélf, maar ook de (achtergebleven) nesten bevatten brandharen die zich 
kunnen verspreiden. Het is daarom van belang dat de nesten worden verwijderd, ook al zijn ze leeg. 
Bij de controle van bomen voor en na het wegzuigen, wordt er goed op gelet dat alle nesten weg zijn.  
 

Toepassen biologisch bacteriepreparaat (Xentari) 
In 2020 voegen we een voor Amersfoort nieuwe maatregel toe aan de mix: het bespuiten van 
besmette eiken met een biologisch bacteriepreparaat, Xentari1. Dit preparaat wordt op eiken 
gespoten zodra de bomen in blad staan en nog voordat de rupsen verharen. Het middel doodt de 
rupsen als ze van het blad eten. Het middel blijft ongeveer 2 weken werkzaam en is zover bekend 

niet schadelijk voor mensen, huisdieren en natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups.  
In andere gemeenten, zoals de gemeente Sittard-Geleen, 
waar me al eerder overlast van de rups ondervond, wordt 
deze maatregel al langer met succes toegepast. De 
plaagdruk in de zomer wordt aantoonbaar lager. Het 
spuiten gebeurt door een vernevelaar op een voertuig 
onder de bomen door te laten rijden en is vooral 
toepasbaar in lanen en lange lijnen van bomen.  
 

Figuur  Het bacteriepreparaat wordt vanaf de weg de boom in gespoten 

 
We willen Xentari zorgvuldig toepassen, met aandacht voor waardevolle groene gebieden en plekken 

waar beschermde vlinders voorkomen. Dit betekent dat er een analyse is gemaakt waar Xentari kan 

worden toegepast. Want een belangrijk nadeel van het middel is dat in de twee weken dat het 

middel werkzaam is, alle rupsen worden gedood, niet alleen de eikenprocessierups. Vooral 

nachtvlinders zijn niet goed in beeld. Omdat de eikenprocessierups relatief vroeg in het jaar actief 

wordt, vindt de behandeling gelukkig plaats voordat de rupsen van veel andere soorten verschijnen. 

De bijgaande kaart geeft een indruk van waar Xentari kan worden toegepast. Daarbij zijn twee 

stappen gemaakt: 

 Uitsluiten van ecologisch waardevolle en beschermde gebieden (vlinders).  

Dit betekent geen Xentari toepassen bij eiken in een (groot) groengebied, eiken in een grasvak 

                                                           
1 Xentari is één van de 4 middelen die zijn toegelaten op de markt. Amersfoort zal gebruik maken van Xentari. 

Informatie over Xentari is te vinden op diverse websites 
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van hoge ecologische waarde en eiken op minder dan 100 of 250 meter van een waargenomen 

bedreigde vlindersoort, afhankelijk van het beschermingsniveau van de vlindersoort. Voor 

bedreigde vlindersoorten die onder de Wet Natuurbescherming vallen en voor vlindersoorten die 

op de Rode Lijst staan als ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’ geldt een bufferzone van 250 rondom de 

vindplek van de bedreigde beschermde vlindersoort. Voor de overige beschermde vlindersoorten 

geldt een beschermingsgebied van 100 meter rondom.  

 De resterende eiken zijn geanalyseerd op de plaagdruk in 2019. Op de kaart is aangegeven in 
welke bomen in 2019 nesten zijn aangetroffen. We gaan Xentari gebruiken op plekken met een 
hoge plaagdruk. Waar de plaagdruk lager was doen we dit niet. De kaart wordt in de komende 
maanden vertaald naar een bestrijdingsplan. Daarbij wordt bijvoorbeeld nog gecontroleerd of de 
gebruikte vernevelaar ook daadwerkelijk bij de eiken kan komen. Door deze selectiecriteria zal 
de nadruk liggen op lange lijnen en structuren langs wegen, waar ook veel overlast van wordt 
ondervonden. 
 

 
Figuur: Uitsnede van kaart (Nieuwland) met een overzicht van de geselecteerde eiken voor behandeling met Xentari (oranje 

stippen) 

 

Toelichting kaart:  
Bomen grijs: Niet bestrijden met Xentari vanwege 
ecologie 
Ligging in grote groengebieden, in ecologisch beheerde bermen, in 
bermen die geschikt zijn voor ecologisch bermbeheer in de toekomst 
en waarnemingen van beschermde vlindersoorten volgens 
Natuurbeschermingswet en Vlinderstichting (buffer van 250 meter) 
respectievelijk de Amersfoortse lijst (buffer van 100m) ).  

Bomen blauw: geen eikenprocessierups in 2019  
Bomen oranje: wel eikenprocessierups in 2019 
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Door een zorgvuldige toepassing kan schade aan biodiversiteit en ecologie worden beperkt, zo blijkt 

uit ervaringen elders en onderzoek door kennisinstituten, onder andere gebundeld in de Leidraad 

Beheersing Eikenprocessierups 2019. Ook de Vlinderstichting noemt het biologisch bacteriepreparaat 

als één van de toe te passen maatregelen bij een hoge plaagdruk. 

 

4.4  Communicatie en participatie 
Uit de evaluatie van de communicatie in 2019 is naar voren gekomen dat voortijdig informeren 

belangrijk is, dus vóór de verschillende acties en vóór de te verwachten piek in aantallen rupsen, 

informatie wordt verstrekt, bijvoorbeeld met de eikenprocessierups-kaart. Met tijdige informatie 

kunnen mensen en organisaties anticiperen op de overlast, bijvoorbeeld bij het organiseren van een 

evenement. We laten daarom een communicatieplan Eikenprocessierups opstellen waarin we laten 

zien wanneer we welke informatie delen met wie.  

Het beleid van de gemeente is dat zij níet de bestrijding doet van eikenprocessierups in de bomen 

van derden, met name vanwege de aansprakelijkheid en kosten. Overigens is, op een enkel geval na, 

ook niet de verwachting uitgesproken dat de gemeente de bestrijding moet doen. Wel zoeken 

mensen advies over wat zij zelf kunnen doen en waar ze professionele bestrijders kunnen vinden. Dit 

is één van de onderwerpen die we in het communicatieplan ook willen opnemen. We willen in 2020 

actiever en meer informatie en advies bieden op welke wijze zij zelf actie kunnen ondernemen.  

Tot slot spelen onze inwoners ook een rol bij de preventie en het versterken van de biodiversiteit. 

Communicatie richt zich ook op hoe het groener en biodiverser inrichten van tuinen kan helpen om 

dergelijke plagen te verminderen. Dit naast andere voordelen als o.a. meer water bergen in tuinen 

en de bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de stad.  

 4.5 Opbouwen en delen kennis. 
We evalueren jaarlijks onze aanpak en de effecten ervan. Daarbij gaat het natuurlijk om de 

ontwikkelingen in het aantal rupsen en de kosten, maar vooral om de gevolgen voor de 

volksgezondheid. Speciale aandacht gaat daarbij naar de effecten van de preventieve maatregelen.  

We nemen deel aan uitwisselingen met kennisinstituten, zoals kenniscentrum eikenprocessierups 

(LNV), Wageningen University, Vlinderstichting, GGD en andere gemeenten en brengen daar onze 

opgebouwde kennis in. 

 
  



Evaluatie en aanpak eikenprocessierups Amersfoort | november 2019 | Pagina 16 van 18 

 

Bijlage 1: Factsheet meldingen EPR 
bij het klantconctactcentrum en het meldpunt openbare ruimte. 
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Bijlage 2 Proefgebieden ecologische bestrijding 
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Bijlage 3  Kaart selectie bomen voor behandeling met Xentari  
(zie uitsnede en toelichting paragraaf 4.3)  
 

 


